
Změny zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), provedené zákonem č. 101/2017 Sb. 

 

§ 16 

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(11) Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu 

podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dalo k využití 

asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol zřizovaných 

ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo 

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský úřad v 

případě ostatních škol. 

Účinnost od 1.9.2018. 

 

Podpůrná opatření včetně asistenta pedagoga budou nově poskytována nárokově, není tedy 

možné je podmínit souhlasem ministerstva nebo krajského úřadu. 

 

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí 

§ 20 

(4) Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v 

zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných 

školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací 

zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 

škola u těchto osob ověří rozhovorem. 

(4) Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost 

přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří 

rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před 

příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek 

a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části 

maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví 

prováděcím právním předpisem podrobnosti. 

Účinnost od 1.9.2017. 

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků  

§ 22a 

Práva pedagogických pracovníků 
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo 

zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 



 

 

 

§ 22b 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 

školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

Účinnost od 1.9.2017. 

 

Toto vymezení povinností pedagogů přináší poměrně zásadní změny do posouzení povahy 

excesů při jejich práci z pracovněprávního hlediska. Např. vzdělávání v rozporu se zásadami a 

cíli vzdělávání nebo vytváření nepříznivého klimatu ve školním prostředí bylo dosud možné 

posuzovat spíše podle § 52, písm. f) zákoníku práce (tj. jako neuspokojivé pracovní výsledky) 

a nikoli jako porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu a vztahující se 

k vykonávané práci (§ 52, písm. g) zákoníku práce). 

U písm. b), c), e) a f) jde o duplicitu (zřejmě záměrnou), protože tyto povinnosti bylo možné 

dovodit i dříve z jiných právních předpisů. 

U písm. f) lze výčet osob, jimž je pedagog povinen poskytovat informace, považovat za 

neúplný, protože v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 školského zákona mají právo na tyto 

informace také rodiče zletilých žáků a studentů, popř. osoby, které vůči zletilým žákům a 

studentům plní vyživovací povinnost. 

 

§ 23 

Organizace škol 

(4) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů 

stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí 

zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem 

podle § 161 až 162. 

Účinnost od 1.9.2018. 

 

Legislativně technická úprava v návaznosti na nový systém financování. Krajské normativy 

již nebudou v novém systému financování regionálního školství výhradním nástrojem 

normativního financování, ale zčásti je nahradí normativy a postupy stanové v § 161 až 162. 

 

§ 23 
(5) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vystupovat jako 

zprostředkovatel smlouvy mezi žákem nebo studentem starším 15 let na jedné straně a 

právnickou či fyzickou osobou na druhé straně, ve které se za sjednaných podmínek 

právnická či fyzická osoba zaváže poskytovat žákovi či studentovi příspěvek na výuku či 



studium a žák či student se zaváže po ukončení výuky či studia uzavřít s určenou právnickou 

či fyzickou osobou pracovní poměr související s oborem jeho výuky či studia, a v tomto 

pracovním poměru setrvat po sjednanou dobu, nebo vrátit poskytnuté příspěvky. Žák střední 

školy, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat 

smlouvou podle věty první; smlouva podle věty první uzavřená nezletilým žákem je neplatná, 

jestliže k jejímu uzavření nedal souhlas zákonný zástupce žáka. 

Účinnost od 1.9.2018. 

 

Jeden z mála případů, kdy zákon přímo vymezuje hranice částečné svéprávnosti nezletilého, 

která vyplývá z ustanovení § 31 obč. zák. 

 

Výchovná opatření 

§ 31 

(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o 

podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto 

zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči 

podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. V 

rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební 

lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební 

lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo 

vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. 

Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou 

školní docházku. 

(3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 

zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se 

považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

(5) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo 

školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a 

státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

Účinnost od 1.9.2017. 

 

Tyto změny ustanovení o výchovných opatřeních zřejmě vyvolají potřebu odpovídajících 

úprav školních a vnitřních řádů, a to zejména s ohledem na zcela nové odstupňování 

závažnosti porušení povinností ze strany žáků a studentů: 

 

- Zvláště závažné zaviněné porušení povinností - novela přináší nové nejzávažnější 

provinění a obsah tohoto pojmu je stanoven přímo a taxativně pouze školským 

zákonem. 

- Závažné zaviněné porušení povinností - obsah tohoto pojmu už nebude od 1.9.2017 

stanoven ve školském zákoně. Po 1.9.2017 je nadále možné stanovit obsah tohoto 

pojmu, nejlépe demonstrativním výčtem, ve školním nebo vnitřním řádu.  Je tedy 

potřeba provést kontrolu školních a vnitřních řádů, zda obsah tohoto pojmu je 

v souladu s novelou školského zákona. 

- Zaviněné porušení povinností - to je každé ostatní porušení povinností ve školském 

zákoně nebo školním řádu. Zde novela nic nemění. 

 



1.  Novela zavádí s účinností od 1.9.2017 zcela nové provinění a označuje ho pojmem 

„zvláště závažné zaviněné porušení povinností“: 

- Obsah pojmu je stanoven pouze (školským) zákonem v § 31 odst. 3 školského zákona 

- Dojde-li ředitel školy po provedeném správním řízení k závěru, že se žák (student) 

provinil zvláště závažným zaviněným porušením povinností, musí ředitel školy učinit 

pouze jediné kázeňské opatření, a to vyloučit žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení podle § 31 odst. 2 školského zákona. 

- Je nově stanovena oznamovací povinnost ředitele školy (do následujícího pracovního 

dne, co se o zvláště závažném zaviněném porušení povinností dle § 31 odst. 3 

školského zákona dozvěděl), a to v případě nezletilého žáka orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí a státnímu zastupitelství, a dále v případě zletilého žáka (studenta) 

státnímu zastupitelství.  

2.  Pokud se žák (student) dopustí skutku stanoveného jako „závažné zaviněné porušení 

povinností“: 

- Ředitel školy v rámci kázeňského opatření může rozhodnout jak o vyloučení, 

tak i o podmíněném vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. 

- Závažné zaviněné porušení povinností lze stanovit nejen školským zákonem, ale 

nadále též i školním nebo vnitřním řádem. Od 1.9.2017 však nestanoví obsah tohoto 

pojmu školský zákon - § 31 odst. 3 po novele bude mít jen institut „zvláště závažné 

zaviněné porušení povinností.“  

Zvláště hrubé slovní útoky (tj. nikoliv opakované!!!), lze nadále ponechat ve školních 

řádech v případě kázeňského opatření, které se vztahuje k pojmu závažného 

zaviněného porušení povinností. 

- Školní a vnitřní řády bude potřeba dát do souladu s novelou, přičemž lze uvést 

demonstrativní příklady závažného zaviněného porušení povinností, a to slovy 

„zejména“ či „především“. Stanovení obsahu tohoto provinění je zcela v kompetenci 

ředitele školy a školského zařízení. Tento pojem lze definovat ve školním nebo 

vnitřním řádu různými způsoby, například:  

„Závažné zaviněné porušení povinností je každé jednání žáka (studenta) školy, ať již 

konání nebo opomenutí, které hrubým způsobem porušuje povinnosti žáka (studenta) 

stanovené tímto školním řádem nebo školským zákonem, a to zejména:  

a) žák (student) se dopustí hrubých slovních útoků vůči zaměstnancům školy nebo vůči 

ostatním žákům (studentům),  

b) Žák (student) porušil povinnost řádně docházet do školy (nebo školského zařízení), 

a nebyly doloženy důvody nepřítomnosti žáka (studenta) ve vyučování v souladu 

s podmínkami stanovených tímto školním řádem na nejméně ............. vyučovacích 

hodin, apod. ........“ 

3. Pokud by se žák nebo student dopustil v průběhu zkušební lhůty stanovené rozhodnutím 

o podmíněném vyloučení byť „jen“ provinění, které je „zaviněným porušením 

povinností“ stanovené školským zákonem nebo školním řádem (popř. vnitřním řádem), 

může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. 

- Zde je však nutné zahájit nové správní řízení z moci úřední, jehož předmětem bude 

řízení o vyloučení žáka (studenta), avšak v tomto případě stačí jakékoliv zaviněné 

porušení povinností stanovené školským zákonem nebo školním řádem (zatímco 

k předchozímu rozhodnutí o podmíněném vyloučení je nutné prokázat závažné 

zaviněné porušení povinností. 

 

§ 34 

Organizace předškolního vzdělávání 



(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní 

vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.  

Účinnost od 1.9.2020. 

 

§ 38 

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole  

na území České republiky nebo v evropské škole 

 (1) Žák může plnit povinnou školní docházku také 

 a) ve škole mimo území České republiky, 

 b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, 

 c) v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního 

vzdělávacího programu, zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou 

osobou se sídlem mimo území České republiky nebo cizím státním občanem, která není 

zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a z důvodu uplatnění obsahu zahraničního 

vzdělávacího programu ani o zápis do rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž 

ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky v příslušném školním roce, nebo 

 d) v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol24a) (dále jen 

„evropská škola“). 

 (2) Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem uvedeným 

v odstavci 1 písm. a), b) nebo d), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky. 

 (3) Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 ne- 

bo 2, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku 

škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. 

     (3) Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a), 

b) nebo d) nebo v odstavci 2, může být na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň 

žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských 

zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Žák, který plní povinnou školní docházku 

způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. c), musí být zároveň žákem spádové školy nebo jiné 

školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný 

zástupce žáka. 

Účinnost od 1.9.2017. 

 

K § 38 odst. 3 ŠZ: 

Změna, která již byla přijata (tj. je platná a účinnosti nabude 1.9.2017) spočívá v tom, že od 

1.9. bude mít zákonný zástupce dítěte (resp. žáka) možnost rozhodnout, zda jeho dítě plnící 

povinnou školní docházku v zahraničí, bude současně žákem spádové školy nebo jiné 

základní školy v ČR (dosud takový žák musel být žákem některé školy v ČR vždy). Povinnost 

zapsat dítě k plnění povinné školní docházky však tato změna ze zákona neodstranila (viz. § 

36 odst. 4 školského zákona), což samozřejmě způsobí zbytečné komplikace. V praxi tedy 

v důsledku této nedůsledně provedené změny zákona bude probíhat následující proces: 

1. Zákonný zástupce dítěte přihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, jak vyplývá 

z ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. Vzhledem 

k úporné snaze tvůrců těchto norem normovat proces zápisu do nejmenšího detailu je 



zřejmé, že tento zápis musí proběhnout v některé ze základních škol na území ČR 

zapsaných v rejstříku škol, tj. nemůže proběhnout v zahraniční škole. 

2. V průběhu zápisu (ale i kdykoli po něm) má zákonný zástupce od 1.9.2017 nové právo 

rozhodnout, zda dítě, které v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 školského zákona 

bude plnit povinnou školní docházku v některé zahraniční škole, bude současně žákem 

této zahraniční školy a žákem školy, v níž je zapsán k plnění povinné školní docházky 

(nebo jiné základní školy v ČR). A podle tohoto rozhodnutí pak nastanou dvě možné 

varianty: 

- Rozhodne-li zákonný zástupce žáka, že tento bude zároveň žákem školy v ČR, 

bude situace naprosto identická s tou, která platila dosud. Takový žák tedy 

v podstatě blokuje kapacitu školy, protože se může kdykoli vrátit zpět do ČR a tím 

uplatnit své právo na vzdělávání ve své kmenové škole. 

- Nevyužije-li zákonný zástupce žáka tohoto svého nového práva, vznikne 

oznámením o plnění povinné školní docházky v zahraniční škole zcela nová 

situace, kdy tento žák nadále již nebude žákem kmenové školy, v níž je zapsán 

k plnění povinné školní docházky. Jedině v tomto případě bude nově možné žáka 

vyřadit ze školní matriky a uvolněné místo nabídnout jinému uchazeči. 

Uvedená změna nabývá účinnosti až od 1.9.2017, proto ji nelze aplikovat při zápisu 

probíhajícím v dubnu 2017 – všechny děti zapsané k povinné školní docházce v průběhu 

letošního zápisu, jež ale mají plnit povinnou školní docházku v zahraničí, budou fakticky 

blokovat kapacitu školy, do níž byly zapsány, dokud počínaje 1.9.2017 nevyužije jejich 

zákonný zástupce svého práva rozhodnout o tom, že nebudou současně žákem této školy.  

 

(5) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo 

způsobem uvedeným v odstavci 2 a současně je žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané 

v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, 

může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve škole uvedené v 

odstavci 3 nebo ve škole při diplomatické misi České republiky; nekoná-li žák tyto zkoušky, 

doloží zákonný zástupce plnění povinné školní docházky žáka škole uvedené v odstavci 3, 

nebo, nemá-li tuto školu, ministerstvu způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu. 

Výsledky těchto zkoušek lze také nahradit doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele 

vzdělávání v zahraničí, který v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem zajišťuje 

vzdělávání občanů České republiky v zahraničí (dále jen „poskytovatel vzdělávání v 

zahraničí“), přičemž u žáků vzdělávajících se zároveň podle odstavce 1 písm. a) se doklad o 

výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele vzdělávání v zahraničí spolu s dokladem o 

výsledcích vzdělávání ve škole mimo území České republiky považuje za rovnocenný s 

vysvědčením vydaným základní školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, s 

výjimkou vysvědčení vydaného za druhé pololetí devátého ročníku základního vzdělávání. 

Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. c), koná 

zkoušky z vybraných předmětů ve škole uvedené v odstavci 3. 

 

§ 57 

Cíle středního vzdělávání 

(1) Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v 

základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší 

všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje 

jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný 

osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v 

navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 



(2) Při vytváření předpokladů pro výkon povolání nebo pracovní činnosti školy vyvinou úsilí 

spolupracovat se zaměstnavateli, je-li to s ohledem na obor vzdělání vhodné a možné, 

zejména tím, že 

a) se zaměstnavateli projednávají školní vzdělávací programy, 

b) zaměstnavatele zapojí do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy, 

c) zabezpečují, aby se praktické vyučování uskutečňovalo v souladu s tímto zákonem v části 

také na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti 

související s daným oborem vzdělání, 

d) umožňují účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné přípravy ve škole, 

e) umožňují účast odborníka z praxe u profilové části maturitní zkoušky, 

f) zabezpečují ve spolupráci se zaměstnavateli další vzdělávání a stáže pedagogických 

pracovníků teoretického i praktického vyučování u zaměstnavatelů. 

(3) Ředitel školy může vytvořit poradní sbor ze zaměstnavatelů za účelem spolupráce se 

zaměstnavateli podle odstavce 2. 

Účinnost od 1.9.2017. 

 

Jde o zavedení nových povinností, jejichž plnění bude nepochybně jedním z cílů činnosti ČŠI. 

 

Ukončování vyššího odborného vzdělávání 

§ 102 

(4) Zkušební komise má stálé a další členy, předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší 

odborné školy nebo vysoké školy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a vedoucí 

učitel studijní skupiny. Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu, přísedící, který 

vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent. Členem 

zkušební komise může být jmenován také odborník z praxe. Předsedu komise jmenuje krajský 

úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Ustanovení § 74 odst. 9 a 10 se použije obdobně. 

Účinnost od 1.9.2017. 

 

Odborník z praxe již nebude pouze možným, ale povinným členem zkušební komise při 

absolutoriu. 

 

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ 

§ 108 

(5) V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání 

absolvovaného v zahraniční škole se v porovnání se vzděláváním podle obdobného 

rámcového vzdělávacího programu v České republice podstatně odlišuje, žádost zamítne. V 

případě, že se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel 

nemůže splnit požadavky uvedené v odstavci 3 písm. b) nebo v odstavci 4, nařídí krajský úřad 

usnesením nostrifikační zkoušku; od vydání usnesení do termínu stanoveného pro konání 

nostrifikační zkoušky neběží lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci. Krajský úřad žádost o 

nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně. 

Žadatel, který není státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání ve škole mimo 

území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura. 

Účinnost od 1.9.2017. 

 

§ 111 

Zájmové vzdělávání 

(1) Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se 

zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro 



zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních 

klubech. 

(2) Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve 

spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a 

žáků. 

 

§ 111a 

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

(1) Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání trvá 60 minut. 

(2) Školní družina se organizačně člení na oddělení; členění ostatních školských zařízení pro 

zájmové vzdělávání stanoví ředitel. 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků 

v oddělení školní družiny. 

(4) Zřizovatel může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím 

právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na zájmové vzdělávání ve 

školní družině, a to nad výši stanovenou normativem. Zřizovatel školy může povolit výjimku 

z nejvyššího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí a 

žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve 

školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Účinnost od 1.9.2018. 

 

Do nového systému financování budou rovněž zahrnuta školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání. Z tohoto důvodu je zaveden pojem vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání na 

rozdíl od vyučovací hodiny, a stanoveno organizační dělení školní družiny na oddělení; v 

případě školního klubu a střediska volného času stanoví organizační dělení sám ředitel. 

Současně se MŠMT zmocňuje, aby prováděcím právním předpisem stanovil nejnižší a 

nejvyšší počet dětí a žáků v oddělení školní družiny v souvislosti se zavedením odlišného 

systému financování pedagogické práce ve školních družinách. 

Odst. 4 je obdobou ustanovení § 23 odst. 4 a 5, které však dosud dávaly toto zmocnění 

zřizovateli povolit výjimku jen v případě škol (nikoli školských zařízení). 

 

FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO 

ROZPOČTU 

§ 160 

(1) Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených tímto zákonem poskytují finanční 

prostředky vyčleněné na činnost 

a) škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, a to na platy, náhrady platů, nebo 

mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních 

potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, na výdaje podle 

§ 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a 

studentů uvedených v § 16 odst. 9 se speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na učební 

pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona 

poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na 

činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné 

neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení a na investiční výdaje 

zařazené do programu podle zvláštního právního předpisu, 



b) škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými 

společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 

školy, s výjimkou jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, na výdaje uvedené v 

písmenu a) s výjimkou výdajů na pořízení a zhodnocení dlouhodobého majetku; tato výjimka 

se nevztahuje na výdaje na učební pomůcky, 

c) škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, s výjimkou školských 

výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) a jazykových škol s právem 

státní jazykové zkoušky, a to na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny 

za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze 

základních pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné 

zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 se 

speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a 

na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a 

kvalitou vzdělávání, 

d) škol a školských zařízení zřizovaných kraji, s výjimkou jazykových škol s právem státní 

jazykové zkoušky a školských výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. 

c), a to na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní 

pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze 

základních pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné 

zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 se 

speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a 

na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž na výdaje na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem 

škol a kvalitou vzdělávání. 

Účinnost od 1.9.2018. 

 

Tato změna znamená rozšíření okruhu výdajů, na které se poskytují finanční prostředky 

státního rozpočtu o výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou všech dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Původní právní úprava umožňovala 

poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na nezbytné zvýšení nákladů spojených 

pouze s výukou dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 

postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 

vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. 

 

 

§ 161 

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších 

odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními 

samosprávnými celky nebo svazky obcí 

 

V § 161 se upravuje financování vybraných škol a školských zařízení zřizovaných 

územními samosprávnými celky.  



V odstavci 1 se pro vybrané školy a školská zařízení stanoví normativy, jejichž 

prostřednictvím mají být školy a školská zařízení financovány včetně stanovení jednotek, 

na které příslušné normativy připadají. Za jednotku je tak třeba považovat dítě, žáka, 

studenta, pracovní poměr pedagogického pracovníka, učitele v adaptačním období, třídu, 

právnickou osobu vykonávající činnost školy. V dalších odstavcích § 161 (odst. 3 písm. b), 

d) e), j) a odst. 6) se již používá pouze výraz „jednotek“, kterým se vždy rozumí ty 

jednotky, na které příslušný normativ připadá podle odstavce 1.  

V odst. 2 je zmocnění pro vládu, aby svým nařízením stanovila maximální počet hodin 

výuky, který bude stát financovat ze státního rozpočtu. 

V odst. 3 se stanoví, že ministerstvo v rozpisu rozpočtu do rozpočtů jednotlivých krajů již 

přímo stanoví výši finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení uvedených v § 161. Postup, jakým ministerstvo výši 

finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení uvedených v § 161 stanoví je uveden v písm. a) až j) tohoto odstavce. 

V odst. 4 se stanoví, že finanční prostředky na tarifní platy a další složky platů 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení uvedených v odst. 1 písm. a) a b) se 

neposkytnou vždy podle skutečného počtu pedagogických pracovníků, ale pouze do počtu 

pedagogických pracovníků odpovídajících stanoveným maximům počtu hodin výuky. 

V odst. 5 se stanoví, že krajský úřad rozepisuje a poskytuje jednotlivým školám uvedeným 

v § 161 finanční prostředky ve výši stanovené pro ně ministerstvem podle odst. 3 a 4, 

pokud při kontrole podle odst. 6 nezjistí rozdíly v údajích rozhodných pro rozpis 

finančních prostředků 

V odst. 6 se stanoví povinnost krajského úřadu provést v průběhu rozpisu finančních 

prostředků ověření údajů rozhodných pro výši rozepisovaných prostředků, tzn. zejména 

údajů o počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení a údajů o počtu 

jednotek, na které připadají jednotlivé normativy podle odst. 1 a zároveň zmocnit krajský 

úřad provést rozpis odchylně od rozsahu vymezeného ministerstvem v případě zjištění 

rozdílů. Dále se zde stanoví povinnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

spolupracovat na  tomto ověření s krajským úřadem za oblast škol a školských zařízení 

zřizovaných obcí nebo svazkem obcí. Důvodem tohoto postupu je zajistit, aby byla ze 

státního rozpočtu financována skutečně aktuální situace, tzn. aby byly postižitelné změny, 

ke kterým mohlo u právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

dojít v období od poskytnutí údajů rozhodných pro financování do rozpisu prostředků 

z úrovně krajského úřadu. 

 

§ 161a 

Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 

školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a 

ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí 

 

§ 161a upravuje financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči, a školských výchovných a 

ubytovacích zařízení, které zřizují územní samosprávné celky. Finanční prostředky pro tato 

školská zařízení budou do rozpočtů krajů poskytována pomocí tzv. republikových 

normativů, jejichž výše se odvíjí od výše výdajů státního rozpočtu na jednu rodinnou 

skupinu, jedno lůžko či jednoho ubytovaného. V odst. 1 jsou konkretizovány jednotky 

výkonu republikových normativů pro jednotlivé druhy školských zařízení. Pro jednotlivé 

typy školských zařízení daného druhu může být stanovena rozdílná výše republikového 

normativu na danou jednotku výkonu. Jednotlivým školským zařízením pak finanční 

prostředky rozepíše krajský úřad prostřednictvím jím stanovených krajských normativů. 



 

§ 161b 

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky 

nebo svazky obcí 

 

§ 161b upravuje financování ostatních školských zařízení, pro něž není v § 161 a § 161a 

zvláštní úprava (např. školní kluby, jídelny, školská poradenská zařízení). Opět se však 

jedná o školská zařízení, která zřizuje kraj, svazek obcí či obce samotné. Finanční 

prostředky pro tato školská zařízení budou do rozpočtů krajů poskytována pomocí 

republikových normativů, jejichž výše se odvíjí od celkové výše výdajů státního rozpočtu 

na uvedená školská zařízení přepočtené na jednoho žáka/dítě/studenta v krajských a 

obecních mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách na území kraje. 

 

§ 161c 

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními 

samosprávnými celky nebo svazky obcí 

 

§ 161c obsahuje společná ustanovení, ve kterých se upravuje problematika příplatků pro 

podpůrná opatření poskytovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

a problematika opravných koeficientů k normativům, které bude stanovovat ministerstvo 

podle § 161  Opravné koeficienty jsou založeny na funkční závislosti, mohou se tedy 

projevit v každé jednotlivé škole jinak. Ministerstvo se v odst. 2 zmocňuje, aby stanovilo 

podrobnosti k předkládání údajů potřebných stanovení výše finančních prostředků, dále 

aby stanovilo podrobnosti o krajských normativech a konečně maximální počty hodin 

přímé výchovné práce či výuky, které budou v uvedených školách či školských zařízeních 

financovány ze státního rozpočtu.  V odst. 3 se stanovují podrobnosti k dotacím, které bude 

poskytovat ministerstvo kraji na činnosti škol a školských zařízení zřizovaných územními 

samosprávnými celky. V odst. 3 písm. c) je jako součást těchto dotací definována rezerva 

k řešení případů nezbytného zvýšených přímých výdajů pro jednotlivé školy a školská 

zařízení. V rámci zdrojů této rezervy budou moci krajské úřady operativně řešit zejména 

dopady nově přiznávaných podpůrných opatření podle § 16, dopady změny „výkonů“ škol 

a školských zařízení v průběhu kalendářního roku, ale i nezbytnou potřebu práce pedagogů 

nad stanovený rozsah ve vybraných školách, nezbytnou potřebu ostatních osobních 

nákladů (odstupné, dohody o pracovní činnosti) a v odůvodněných případech i k řešení 

dalších nezbytných objektivních specifických podmínek konkrétních škol/školských 

zařízení, které normativním způsobem nelze postihnout. V přechodném období let 2018 – 

2020 bude rezerva využita i k eliminaci zásadních negativních dopadů změny systému 

financování na jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení. 

Ministerstvo se v odst. 1 zmocňuje stanovit kritéria pro rozpis rezervy do rozpočtů 

jednotlivých krajů a pro případné úpravy tohoto rozpisu a v odst. 3 písm. c) ke stanovení 

způsobu, podmínek a pravidel použití rezervy krajským úřadem směrnicí. 

Odstavec 4 stanovuje výslovné oprávnění ministerstva sdružovat údaje potřebné pro 

stanovení finančních prostředků a odstavec 9 stanovuje na to navazující povinnost škol, 

mateřských škol, základních škol, školních družin, středních škol nebo konzervatoří 

zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí tyto údaje ministerstvu předkládat. 

V odst. 7 se stanoví kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností předkládat 

krajskému úřadu návrhy na poskytnutí prostředků z rezervy pro právnické osoby 

vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované obcemi nebo svazky obcí 

a zmocnění ministerstva stanovit zásady postupu při předkládání těchto návrhů směrnicí. 



V odst. 10 se stanoví krajskému úřadu povinnost ověření dat předávaných pro účely 

financování školami a školskými zařízeními zřizovanými krajem. 

V odst. 11 se stanoví obecním úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost ověření dat 

předávaných pro účely financování školami a školskými zařízeními zřizovanými obcemi 

nebo svazky obcí. 

 

 

 

§ 162 

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí 

§ 162 upravuje problematiku financování škol a školských zařízení, která nejsou zřízena 

státem či územními samosprávnými celky. Jedná se tedy o školy a školská zařízení zřízená 

registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (tedy tzv. „církevní školy“) a 

školy soukromé. 

V odstavcích 1 až 3 se upravuje financování církevních škol, které budou i nadále 

financovány podle skutečného počtu jednotek výkonu. V případě financování církevních 

škol se oproti současnému stavu nic nemění. 

V odstavcích 4 a 5 se pak stanovuje, že soukromým školám poskytne dotaci podle zákona 

č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad. Rovněž v případě soukromých škol 

nedochází ke změnám v systému financování. 

 

 


